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ૂના

ૂનાનો દેવની આજ્ઞાનો અનાદર
1 અ મ ાયના ુત્ર ૂનાને યહોવાનો એવો સંદેશો મ ો કે,

2 “ઉભો થા, નનવેહના મોટા નગરમાં જા અને તેમને ચેતવ:
તમાર દુ બાબતો માર પાસે આવી છે.”

3 પર ુ ૂના યહોવાની હજૂરમાંથી તાશીશર્ ભાગી જવાને ઊઠયો
અને યાફા ચાલ્યો ગયો, ત્યાં તેને તાશીશર્ જ ું વહાણ મળ ગ ુ.ં
આથી તે ભાડુ ૂકવીને યહોવાથી દૂર તેઓની સાથે તાશીશર્ જવા
માટે વહાણમાં ચઢ ગયો.

ભયંકર તોફાન
4 પર ુ યહોવાએ સ ુદ્રમાં ભારે પવન મોકલ્યો અને શ કતશાળ

વાવાઝોડુ થ ું અને વહાણ ૂટવાના આરે હ ું. 5 ત્યારે ખલાસીઓ
બહુ ગભરાઇ ગયા અને પોતપોતાના દેવને પ્રાથર્ના કરવા લાગ્યા.
તેઓએ વહાણને હલકુ કરવા તેમાંનો માલસામાન દ રયામાં ફેક
દ ધો.
પણ ૂના વહાણમાં ચાલ્યો ગયો હતો અને નીચે ૂતો પડ્યો

હતો. 6 વહાણના કપ્તાને ક ું, “શા માટે ું ુતો છે? ઉભો
થા! તારા દેવને પ્રાથર્ના કર! કદાચ તે આપણા પર દયા દશાર્વે
અને આપણે મર એ ન હ.”

આ તોફાન કેમ આ ું?
7 તેથી ખલાસીઓએ એકબીજાને ક ું, “ચાલો, આપણે

ચઠ્ઠ ઓ નાખીને જોઇએ કે કોને લીધે આપણા પર આ વધ્ન
આ ું છે.”
આથી તેમણે ચઠ્ઠ ઓ નાખી અને ૂનાની પસંદગી થઇ. 8 એટલે

તેઓએે “ ૂના”ને ૂછ ું, “શાના લીધે અમારા પર આ ુસીબત
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ઉતર છે? તારો વસાય ું છે? ું ાંથી આવે છે? તારો
દેશ કયો છે? અને ું કઇ જ્ઞા તનો માણસ છે?”

9 તેથી ૂનાએ ક ું, “હુ મસર છુ, અને હુ સૈન્યોનો દેવ
યહોવાનો ભકત છુ, જણેે ધરતી અને સ ુદ્ર બંને ું સજન ક ુ
છે.”

10 આથી તે માણસો વધારે ડર ગયા, તેઓએ તેને ક ું, “તેં
આ ું ક ુ? કારણકે તેના કહેવાથી તેમણે જાણ્ ું કે તે યહોવાની
હજૂરમાંથી ભાગી જાય છે.”

11 સ ુદ્ર વધારે ને વધારે વષમ થયો, એટલે તેઓએ તેને ક ું,
“અમે તને ું કર એ તો સ ુદ્ર શાંત થાય?”

12 ૂનાએ તેઓને ક ું, “મને ઊંચડ ને દ રયામાં તેને શાંત કરવા
માટે નાખી દો. કારણ મને ખબર છે કે મારે કારણે તમે આ
શ કતશાળ વાવાઝોડામાં સપડાયા છો.”

13 પર ુ કનારે પહોંચી જવાને માટે બહુ જ હલેસા મારવા
પ્રયત્ન કયાર્, પણ તેઓ સફળ થયા ન હ, કારણ દ રયો વધારે ને
વધારે વષમ થતો જતો હતો.

ૂનાને સજા
14 તેથી તેઓએ યહોવાને પ્રાથર્ના કર , “હે યહોવા, અમે તને

કાલાવાલા કર એ છ એ, આ માણસનો જીવ લેવા માટે અમે મર
જઇએ એ ું ના કરતા,ં અમારા માથે નદોષર્ની હત્યા નાખતો ન હ.
કારણ, હે યહોવા, જમે તમને ઠ ક લાગ્ ું તેમ તમે ક ુ છે.”

15 પછ તેઓએ ૂનાને પકડ લીધો અને સ ુદ્રમાં ફેંક દ ધો
અને સ ુદ્ર શાંત થયો. 16 આથી ખલાસીઓ યહોવાથી ૂબ ડર
ગયા, અને તેઓએ યહોવાને બ લ અપ્યો,ર્ અને તેને વ શ
વચનો આપ્યાં.

17 ૂનાને ગળ જવા માટે યહોવાએ એક મોટ માછલી ન મ ર્
કર હતી; અને ત્રણ દવસ અને ત્રણ રાત ૂના માછલીના પેટમાં
ર ો.
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2
ૂનાની પ્રાથર્ના

1 તે વખતે ૂનાએ માછલીના પેટમાંથી યહોવાને પ્રાથર્ના કર .

2 તેણે ક ું, “માર વપ માં
મેં યહોવાને બોલા ા
અને તેમણે મને પ્રત્ ુ ર આપ્યો;

ૃત્ ુની ઊંડ ખીણમાં
મેં મદદ માટે રૂદન ક ુર્
અને તમે મને સાંભ ો.

3 “કારણકે તમે મને સ ુદ્રના ઊંડાણમાં ફેં ો,
પાણીના મોજાઓએ મને બધી બાજુથી ઢાંક દ ધો.

4 ત્યારે મને થ ું, ‘મને તમાર નજર આગળથી ફેંક દેવામાં આ ો
છે;’

તો પણ હુ ફર થી તમારા પ વત્રમં દર તરફ જોઇશ.

5 “પાણીની ભીંસથી હુ
મરવા જવેો થઇ ગયો હતો,
મહાસાગર મને ચોમેરથી ઘેર વ ો હતો,

મારા માથા ફરતે દ રયાઇ
વેલા વીંટાઇ ગયા હતા.

6 હુ નીચે પવર્તોના ૂળ તરફ ગયો,
ૃથ્વીએ સદા માટે મને બંધી કય .

તોપણ હે મારા દેવ,
યહોવા તેં મને ઉંડ

કબરમાંથી બહાર કાઢયો.
7 “ ારે મારુ જીવન તાજગી ુમાવી ર ું હ ુ.ં

મેં યહોવાને યાદ કયા;
માર પ્રાથર્ના તારા

પ વત્ર મં દરમાં તારા કાને પહોંચી.
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8 “લોકો કે જઓે દેવની નકામી ુ તઓર્ ૂજે છે
તેઓ તે જ એકને ત્યાગી દે છે જે વફાદાર થી તેમની દરકાર
કરત.

9 પણ હુ બ લઓ અપીશર્
અને તમને ધન્યવાદ આપીશ.

હુ મારા વચનો જાળવીશ.
તારણ યહોવાથી છે.”

10 યહોવાએ માછલીને આજ્ઞા કર , ને તેણે ૂનાને કોર જમીન
પર ઓક ના ો.

3
દેવ ું આમંત્રણ અને ૂના ુ આજ્ઞા પાલન

1 પછ યહોવાએ ૂના સાથે બીજી વાર વાત કર , 2 “ઊભો
થા, મહાનગર નનવેહ જા, હુ તને કહુ તે બોધ તેમને આપ.”

3 આથી ૂના ઉભો થયો અને યહોવાએ ક ું હ ું તેમ નનવેહ
ગયો. નનવેહ બહુ મોટુ શહેર હ ુ.ં શહેરમાંથી પસાર થતાં ત્રણ
દવસ લાગ્યા.ં
4 પ્રથમ દવસે ૂના શહેરમાં ગયો અને જાહેર ક ુ, “ચાળ સ

દવસ પછ નનવેહનો નાશ થશ.ે”
5 નનવેહના લોકોએ દેવના વચન પર વ ાસ કય ; અને

તેઓએ ઉપવાસ કરવાનો અને વ શ શોક વ ો ધારણ કરવાનો
નણર્ય કય . નાનાથી મોટા બધાંએ આમ ક .ુ
6 નનવેહનો રાજા સમાચાર સાંભળ તેની ગાદ પરથી નીચે

આ ો અને તેનો ઝભ્ભો ઉતાર શણના શોક વ ો ઘારણ કયાર્
અને રાખમાં બેઠો. 7 રાજાએ એક વશેષ સંદેશો બહાર પાડ્યો:
રાજા અને તેના અ ધકાર ઓના પ્ર ુત્વથી આ નયમ હતો.
માણસ કે ચોપગા પ ,ુ કે પ ુપક્ષીના સ ૂહને કઇ ખાવા

ન દો. તેમને ચરવા કે પાણી પીવાની પરવાનગી ન આપો.
8 માણસો અને પ્રાણીઓએ શણના વસ્રો પહેરવા જ અને
દેવ તરફ જોરથી વલાપ કરવો જ. દરેકે તેના દુ રસ્તાઓ
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બદલવા અને તેમનાં ખરાબ કૃત્યો બંધ કરવા. 9 કોને ખબર
દેવ, કદાચ વચાર બદલે અને તેના રોષથી ફર જાય, જે તેથી
આપણો નાશ ન થાય.
10 દેવે તેમનાઁ કૃત્યો જોયાઁ. તેણે જો ું કે તેઓએ તેમનાઁ દુ

રસ્તાઓ છોડ દ ધાં હતા.ં તેથી તેણે તેઓ પર દયા વરસાવી.
તેણે વચાર બદલ્યો અને સજાની યોજના પડતી ૂક . તેણે તેની
યોજના પાર કર ન હ.

4
ૂનાનો ક્રોધ ને દેવની કરૂણા

1 પર ુ ૂનાને આ પસંદ પ ું ન હ અને તે ુસ્સે થયો. 2 તેણે
યહોવાને પ્રાથર્ના કર , “હે યહોવા, તમે આમ જ કરશો એમ હુ
જાણતો હતો! એટલા માટે હુ પહેલાં તાશીશર્ ભાગી ગયો. મને
ખબર હતી કે, તમે તો કૃપા ુ અને દયા ુ દેવ છો! તમે ઝડપથી
ુસ્સે થતા નથી અને તમે બહુ કૃપા ધરાવો છો. તે તમે ૂકાદાને

લગતાં તમારા વચારો બદલો છો. 3 માટે હવે, હે યહોવા, તમે
મારા પ્રાણ હર લો, હુ જીવવા કરતા મરવા ું વધારે પસંદ કરુ
છુ.”

4 પછ યહોવાએ ક ું, “ ું આમ ુસ્સે થાય છે તે ું યોગ્ય
છે?”

5 ત્યારબાદ ૂના નગર બહાર ગયો અને ૂવર્ દશા તરફ બેઠો.
ત્યાં તેણે પોતાને માટે આશ્રય ાન બાંધ્ ુ.ં પછ તે તેની છાયામાં
બેસી નગર ું ું થાય છે તે નહાળવાને રાહ જોતો બેસી ર ો.

ક ણયોનનો છોડ અને ક ડાં
6 દેવ યહોવાએ ક ણયોનનો એક વેલો ૂના ઉપર ઉત્પ કય ,

કે જથેી તે તેના માથા ઉપર છાયા કર ને તેની ગમગીની દૂર કરે.
એ ક ણયોનના વેલાને લીધે ૂના બહુ જ ુશ હતો.

7 પંર ુ બીજે દવસે સવારે દેવની યોજના ૂજબ, એક ક ડો
છોડ ખાઇ ગયો અને તે ુકાઇ ગ ુ.ં
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8 પછ ારે ૂયર્ આકાશમાં ઉંચે ઉગ્યો, દેવે ગરમ ૂ વયર્
પવનને ૂના ઉપર મોકલ્યો. તેથી ૂનાનાં માથા પરની ૂયર્ની
ગરમીએ ૂનાને નબળો બના ો અને તેણે ૃત્ ુ માંગ્ ુ.ં તેણે
ક ું, “હુ જીવવા કરતાં મરવા ું પસંદ કરુ છુ.”

9 પર ુ દેવે ૂનાને ક ું, “વેલો નાશ પામ્યો તેથી ું આમ ુસ્સે
થાય તે યોગ્ય છે?”

ૂનાએ ક ું, “હા તે યોગ્ય છે. હુ ુસ્સે થઇ ર ો છુ અને
મરવા ચાહુ છુ.”

10 પછ યહોવાએ ક ું, “તેં કદ ય છોડ ું પાલન કે દેખભાલ ન
કર . તે રાતો રાત ઊગ્ ું અને તે રાતોરાત મર પણ ગ ુ.ં પણ
હવે ું છોડ વષે દ:ુખી છે. 11 તો પછ શા માટે મારે નનવેહના
મહાન શહેર માટે દલગીર ન થ ું જમેાં 1,20,000 લોકો છે
જઓેને ખરાખોટાની ખબર નથી અને ાં ઘણા પ ુઓ છે.”
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